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 05/08/1399                              فت مقاله:                                                                                                                    تاریخ دریا

 23/10/1399                                                                          تاریخ پذیرش مقاله:                                                                        

 چکیده  
های روستايی محددوده مطالعداتی گسدل شدمال     در اين مقاله به بررسی زون برشی گسل شمال قزوين و تحلیل موقعیت مکانی سکونتگاه

ی برشی ها پهنههای مربوط به شواهد ی عرضی در امتداد گسل امکان بررسیها درهود وج شده انتخاباست. در مقاطع  قزوين پرداخته شده
های خردشدده وجدود   آندزيت، کاتاکالسیتهای آذرين از نوع آندزيتی و تراکیی در آن میسر گرديد که خردشدگی شديد در سنگخوب به

های ها و گسل( شامل شکستگیDamage zoneشده ) شکستهخورده و  ی گسلها زونین آثاری از همچندارد که موردتحلیل قرار گرفت. 
در انتهدای زون برشدی گسدل شدمال      نخدورده  دسدت سالم و نسبتاً  صورت بههای سبزرنگی که ريز و فرعی مشاهده گرديد. همچنین توف

هدات صحرايی زون برشی گسدل  ها و مشا یبررسبه  با توجهديواره سالم کناره زون برشی تلقی گرديد.  عنوان بهقزوين مشاهده گرديد که 
افزارهای مرسوم گیری گرديد. در ادامه با نرم بر روی فراديواره گسل اندازه متر 320شمال قزوين در اين مقطع، پهنای زون برشی به میزان 

آبداد،  مبداراجین، حسدا  یجده روسدتاهای   درنتموقعیت مکانی روستاها با محدوده حريم گسیختگی گسل شمال قزوين مقايسده گرديدد کده    
لدو   خدرمن میان، سپرنو، انگه، مزرعه الت و مزرعهآباد، رزجرد، قطبیسوخته، دستجردعلیا، اهوارک، خوران، طزرکش، کیخنان، نجم خرمن

کیلومتری گسدل شدمال قدزوين     2روستا در فاصله کمتر از  45اند. همچنین تعداد بر روی حريم گسیختگی گسل شمال قزوين واقع شده
 یدر ناشدی از گسدیختگی سدطحی حدین زلزلده در روسدتاهای واقدع بدر روی گسدل شدمال            وم مدر  ی جلدوگیری از  برا. لذا دان شده  واقع

قزوين، جابجايی روستا به نقطه ديگر و يا اصالح سمت توسعه آتی روستا به خارج از حدريم گسدیختگی گسدل شدمال قدزوين و بدرای       
 با توجهمقاوم  وساز ساختهای ناشی از زلزله،  یبآسل قزوين برای جلوگیری از کیلومتری گسل شما 2روستاهای واقع در فاصله کمتر از 

آتی  وساز ساختلغزش و سنگ افتان در روستاها در به شتاب زلزله حوزه نزديک گسل و همچنین دوری از مناطق با احتمال رخداد زمین
 پیشنهاد گرديد.

 
 

 .پذيری، پهنه آسیب گسل یبآس : حريم گسیختگی، گسل شمال قزوين، روستا،کلمات کلیدی
 
 شناسی گرايش تکتونیک، دانشگاه شهید بهشتی. دانشجوی دکتری زمین *

 h-alibeigi@sbu.ac.ir های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی. ** استاديار گروه حوضه
 کشور. شناسی و اکتشافات معدنی *** دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین

 **** دانشیار گروه زمین فیزيک مؤسسه ژئوفیزيک، دانشگاه تهران.
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 مقدمه   
در محدوده اسدتان قدزوين و در    یموردبررسمحدوده 

(. 1شدماره   تصدوير است ) زون ساختاری البرز واقع شده
ايمددن جهددت توسددعه   یهددا مکدداندر  وسدداز سدداخت
 های روستايی و شهری جزو الزامدات اساسدی  سکونتگاه

باشد. در ايدن خصدور رعايدت حدريم گسدیختگی       یم
يددابی  مکددانموضددوعی اسددت کدده در  1سددطحی گسددل

دلیدل در هنگدام    همدین  است. به ها مغفول ماندهسکونتگاه
در اثر جابجايی گسل و  رخداد زلزله منازل بسیار زيادی
شوند. در اين مقاله  یمگسیختگی سطحی گسل تخريب 

واقددع در زون بدده بررسددی موقعیددت مکددانی روسددتاهای 
 است. قزوين پرداخته شده برشی گسل شمال
 مرور ادبیات فنی

بددون توجده بده     وسداز  ساختبا توجه به اينکه روند 
رو بدده افددزايش  هدداهددا در نزديکددی گسددلحددريم گسددل

مطالعدات مقددماتی بدرای     ينتدر  مهدم ، يکدی از  باشد یم
رعايدت   هدا  سکونتگاهی ا لرزه پذيری یبآسجلوگیری از 
. در مناطق نزديک گسل، حرکت زمین ستحريم گسل ا

گی و گسددیختگی مکددانیزم شکسددت یرتدد ثتحددت  اًشددديد
. اثدر  باشدد  یمتغییر مکان ماندگار زمین  سطحی گسل و
در مناطق کوهستانی و دارای شیب، گسل حوزه نزديک 

؛ شود یم انافت و سنگ لغزش ینزمچون  هايی يدهپدباعث 
، باشدند  یمد زا  هلرز یها گسلبنابراين مناطقی که نزديک 

يم گسلش، میدزان جابجدايی احتمدالی    بايد از لحاظ حر
بررسددی شددوند. در مندداطق حددوزه نزديددک گسددل،      

دارد و بايددد بددرای   ای يددژهواهمیددت  وسدداز سدداخت
حريمی ايمن نسبت بده گسدل لدرزه زا در     وساز ساخت

نظر گرفتده شدود. منظدور از حدريم مهندسدی گسدلش،       
ا در نظدر گرفتده   ز حريمی است که برای يک گسل لرزه

زه نزديدک گسدل مانندد    از اثرات حدو  ها سازهتا  شود یم
 یرپدذير باشدند  ت ثکمتدر  جابجدايی   و گسیختگی سطحی

 (.1388و زارع  )مجرب

با توجه شناسايی حريم گسیختگی گسل در خصور 
در منداطق   هدا  گسلبه کمبود اطالعات از موقعیت دقیق 

 ت دقیدق  انجام مطالعدا  یجا بهشهری و روستايی، اغلب 
 

هزار متر موقعیت گسل، غالباً فواصلی تا دوجهت تعیین 
انجدام   کده  یدرصدورت . گدردد  یمد حدريم بیدان    عندوان  به

ضدمن کمدک بده     هدا  گسدل مطالعات حريم گسدیختگی  
شناسايی دقیق موقعیت گسل، منجر بده انتخداب حدريم    
طبق معیارهای معتبر علمی، منجر به انتخاب حريم طبق 

بددرای  قبددول قابددلو همچنددین  معتبددر علمددی یارهددایمع
 & Nestleبود )و صاحبان امالک خواهد  گذاران يهسرما

Lem, 2010; Batatian, 2002.) 
در مدورد تعیدین حدريم     شدده  انجامدر اغلب مطالعات 

گسددل، عوامددل مهمددی از قبیددل هندسدده گسددل، میددزان  
، یا لرزهجابجايی همراه با لرزه گسل در آخرين فعالیت 

 رگیری شالوده سازه نقش مهمدی  شیب گسل و عمق قرا
 

 یدرسدت  بهاما در اين میان میزان پهنای گسیختگی ؛ دارند
 و گوژهدای گسدلی    ها سنگبر مبنای پهنای زون گسلی 

 

است. با وارد نمودن ايدن فداکتور در    در نظر گرفته نشده
و با در نظر گرفتن ضريب  S=U(2D+F/Tanθ) فرمول

عدات میددانی   ويژه يدا ضدريب ايمندی کده از روی مطال    
و تلفیدق پارامترهدای    آيدد  یمد دست  متعدد به یها گسل

طدولی   یپارامترهدا گسدل( بدا    امتدداد عرضی )عمود بر 
حداقل پهنای حريم گسل بدرای اندواع    توان یم، ها گسل
 ترتیب بسیاری از نقاط که  را محاسبه نمود. بدين ها گسل

 

 روشی که توسط بافتی و همکاران ارائده  از قبل از اعمال 
 

، با اعمال روش شدند یم حساب بهمناطق امن  ءجز شد،
مندداطق در معددرر خطددر در نظددر گرفتدده  ءجديددد جددز

 . نکته مهم در اين روش ايدن اسدت کده بدرای     شوند یم
 

ین زمد ندو   های یبررستعیین حريم گسیختگی يک گسل 
دقیدق   هدای  یبررسد میددانی و بدا    صدورت  بده و  ساخت 
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 يدت درنها. درسد  یمنظر  حرکات کواترنری ضروری به
بدا اسدتفاده از آن در برپدايی     توانندد  یممهندسین عمران 

 یسداز  سدبک مهندسی و بدرآورد میدزان    یها سازهانواع 

است بدا افدزايش    نمايند. مطالعات نشان داده یبردار بهره
 يابدد  یمد شیب سطح گسل، پهنای حريم گسدل کداهش   

 (.1389)بافتی و همکاران، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خطدر گسدیختگی    لرزه ینزمخطرات  ينرت مهميکی از 
است که تنها راهکار  لرزه ینزمدر هنگام  ها گسلسطحی 

مقابله با آن رعايت حريم گسدل اسدت. رعايدت حدريم     
و مکددان جديددد  گسددل همچنددان در شددهرهای جديددد 

 یهددا بخددشروسددتايی و همچنددین   یهددا سددکونتگاه
قدرار   موردتوجده  شهرها کالندر مجاورت  توسعه درحال
صحرايی و دورسنجی در محدوده  های یبررس. دگیر ینم

وجود چندين گسل مهم  دهنده نشانشهر جديد پرديس 
بدر روی آن   وساز ساختو فعال در سطح شهر است که 

مهمدی   یهدا  گسدل است. اين شهر میزبان  صورت گرفته
 یها نهشتهنظیر پرديس، هسا و فردوس است که آشکارا 

در  يدژه و بده ريم حداقل ح .است کواترنری را قطع نموده
پدرديس، فدردوس و    یها گسلبرای  ای يوارهفرودبخش 
اسدت کده    متر محاسبه شدده  28و  21، 40ترتیب  هسا به

اين گسدل رودهدن در   بدر  عدالوه  .مقادير حداقلی اسدت 

فاصله سه کیلومتری شمال محدوده شهر، گسدل شدمال   
 هدای  لرزه ینزمعوامل ايجاد  توانند یمتهران و گسل مشا 

ين شهر باشدند. رعايدت حدريم گسدل تنهدا      مخرب در ا
راهکار مقابله با خطر گسیختگی سطحی است کده خدود   

شناسی شدهری   ینزمنیازمند انجام مطالعات ساختگاهی و 
شناسايی  منظور بهی توسعه شهری ها طرحپیش از اجرای 

 (.1395آبادی  ینمعی فعال است )احتشامی ها گسل

یشدوا،  فعدال پ  یهدا  گسدل جنوب تهران در مجداورت  
کهريزک و ايوانکی قرار دارد که در صورت فعال شددن  

 حاصل از آن و بده  لرزه ینزماين سه شکستگی و رخداد 
جدانی و   یها خسارتسطح رسیدن گسیختگی منجر به 

بر  یها روشاز  توان یمراستا  اينشود. در یممالی فراوان 
پايدده نددوع گسددل و مشدداهدات صددحرايی )بربريددان و   

سداختمان   المللدی  ینبد ا بر پايه کدد  ( و ي1364همکاران 
(IBC     ،کدده شددامل شددیب گسددل، میددزان جابجددايی )

 یموردبررسو موقعیت گسل شمال قزوین در محدوده  موردمطالعهمحدوده . 1ت
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و پی ساختمان و حساسیت سدازه   نوع سازه یفاکتورها
ی هددا روشقددرار داد. بددا تلفیددق  موردتوجدده باشددد یمدد

و بدا در نظدر گدرفتن مباحدث ژئددوتکنیکی      شدده  اشداره 
را با دقت بیشدتری طراحدی    وساز ساختتوان حريم  یم

در مجداورت منداطق    وسداز  ساختر تعیین حريم کرد. د
یز، ابتدا بايد نقشده گسدلش فعدال و نقشده ندوع      خ زلزله

 1:500خاک منطقه بر پايه مطالعات ژئوتکنیک با مقیاس 
ی محاسدباتی ژرفدا،   ها فرمولتهیه و رسم شده و بر پايه 

و اهمیت سازه مشخص شود و در انتها با در نظدر   شکل
سداخته شدوند    هدا  سداختمان  هآمدد  دسدت  بهگرفتن نتايج 

 (.1393)ايران بدی و زارع 
با توجه به گسترش شهرنشینی و قرارگیری بسیاری از 

و قرارگیدری   هدا  دامنهشهرها و مناطق مسکونی ايران در 
روندهای گسل کدواترنری در مدرز بدین کدوه و دشدت،      
مسددهله حددريم گسددلش و چگددونگی تعیددین آن اهمیددت 

ی تعیین حريم گسدلش  ها راهاست. يکی از  ای يافته يژهو
ی موردبررسد در منطقده   هدا  گسلآوردن چگالی  دست به
توان منداطق را از نظدر خطدر     یمیله آن وس بهباشد که  یم

ی کرد. هر چقددر چگدالی گسدل يدک     بند طبقهگسلش 
منطقه بیشتر باشد احتمدال اينکده جنبدايی گسدل در آن     

(. 1388منطقه صورت گیرد بیشتر است )مجرب و زارع 
اين مطالعه بده بررسدی و تعیدین زون برشدی گسدل       در

پدذيری روسدتاهای    یبآسد شمال قزوين و تعیین میدزان  
اسدت.   واقع در حريم گسدیختگی گسدل پرداختده شدده    

زون برشی گسدل يدک   ( Kim, 2004)نظريات  براساس
ای يا منحنی شکل است کده در آن  ای، صفحهزون ورقه

ف بدوده و  هدای اطدرا  مقدار کرنش بسیار بیشتر از سنگ
زون  محدور اسدت. دو ندوع   دارای مؤلفه برشدی غیدرهم  

پذير و برشی وجود دارد که عبارتند از زون برشی شکل
هدای  پدذير زون زون برشی شدکننده. زون برشدی شدکل   
های نسدبی هسدتند.   باريک و طويلی حاصل از جابجايی

همانند مناطق گسلی بوده اما بدون شکسدتگی ر    ها آن
ه دوبداره فعدال شدوند(. زيدرا غالبداً      مگر اينکد دهند )می

 تر بزر پذير باعث تمرکز مقدار کرنش تغییرشکل شکل
هدای برشدی   شدود. توسدعه زون  های برشی مدی در زون

بدوده و   هدا  دانده عموماً همراه با کاهش شديد در انددازه  
های بدا مشخصدات خطدی و    آمدن سنگ وجود بهباعث 

ی برشدی  هدا شدود. زون نام میلونیدت مدی   نواری شکل به
و  اندد  نمدوده را ثبت  محور هممعموالً يک تغییرشکل غیر

از مقیاس اندازه دانه يا ذره تا مقیاس چنددهزار کیلدومتر   
در طددول و چنددد کیلددومتر در عددرر وسددعت دارنددد.  

تغییرشکل نیافته  یها سنگگراديان کرنش از میلونیت تا 
مقیاس و مرجعی اسدت کده محققدین بدرای تشدخیص      

در مقايسددده بدددا  یددداسمق  بدددزرهدددای برشدددی  زون
کنندد. زون برشدی   ای اسدتفاده مدی  های ناحیه تغییرشکل

 های برشی هسدتند اصطکاکی( زون شکننده )زون برشی
های زون برشدی غالبداً دگرشدکل    که در جايی که ديواره

دهند. ايدن  نشده باشند يا شايد بِرِشی شده باشند، ر  می
ست کده  هايی اها و پديدهها اغلب حاوی شکستگیزون
. ايدن  اند شدهسازوکار دگرشکلی شکننده ايجاد  یلهوس به
در  یطدورکل  بده پوسدته   عمدق  کدم هدای  ها در بخشزون

کیلدومتری از سدطح زمدین، جدايی کده       10تدا   5اعما  
مثل گسلش و دگرشکلی با مکانیزم شکننده غالب است 

 .(Choe& et al 2016شوند ) یمشکستگی، تشکیل 
زيدر   یهدا  بخدش ل از يک زون برشی شدکننده متشدک  

 :(2)تصوير شماره است
که بیشترين جابجدايی در   ای یهناحيک هسته گسلی ). 1

ها، گوژ و است( است که حاوی کاتاکالسیت آن ر  داده
 است. گسلی برش

 زون انتقالی. 2

( در دو طدرف  Damage Zoneيدک زون تخريدب )  . 3
 هسددته گسددلی و متشددکل از سدداختارهای مکددانیکی     
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هددای هددا و گسددلهددا، چددین، رگددههددا یشکسددتگشددامل 
 .است تر کوچک

های ديواره )سنگ میزبان( زون برشی شدکننده  سنگ. 4
 که بدون تغییرشکل هستند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 روش تحقیق

انجام  سازی کالبدی روستاها از آسیب زلزله يمنابرای 
و تعیدین   مطالعات دقیق جهدت تعیدین موقعیدت گسدل    

باشدد. ايدن    یمد روری ض ها آنحريم گسیختگی سطحی 
ضمن کمک به شناسايی دقیق موقعیت گسل، منجدر   امر

و همچندین   به انتخاب حريم طبق معیارهای معتبر علمی
. جهدت  خواهد بدود  توسعه آتی روستاهابرای  قبول قابل

شناسايی حدريم گسدیختگی گسدل بدا      انجام اين تحقیق
هدای صدحرايی و   و شناسدايی  شناسدی  ینزمهای بررسی
میدزان حدريم گسدیختگی گسدل      الزم هدای  ریید گ اندازه

و سپس موقعیت قرارگیدری   شده  مشخصشمال قزوين 
 روستاهای محدوده مطالعاتی نسبت بده گسدل و حدريم   

و تحلیل  مرسوم مقايسه یافزارها نرمگسیختگی گسل با 
پددذيری روسددتاهای  گرديددده اسددت و میددزان آسددیب  

 است. مشخص گرديده موردمطالعه

 باشد: یمشرح زير  به ی تحقیقها سؤال
چه تعداد روستا در پهنده گسدیختگی سدطحی گسدل      -

 ؟اند شده  واقعشمال قزوين 

شددمال قددزوين در  2خصوصددیات پهندده آسددیب گسددل -
 محدوده مطالعاتی چیست؟

 واقددع در حددريم گسددل    توسددعه آتددی روسددتاهای   -

 چگونه است؟

هدا و ت سیسدات    پدذيری سدکونتگاه   برای آسیب میزان -
 ه مطالعاتی چگونه است؟موجود در محدود

 یموردبررسشناسی منطقه  ینزم

شناسی، استان قدزوين در فصدل مشدترک     ز نگاه زمینا
الی ايدران مرکدزی قدرار دارد بده     مالبرز باختری و لبه ش
های شدمال اسدتان در حاشدیه جندوبی     گفته ديگر بلندی

البرز و بخش بیشتر اسدتان کده شدامل دشدت قدزوين و      
 رسدوبی ايدران  -هنه ساختاریتفاعات جنوب است به پار

که مرز اين دو پهنده   رسد یمنظر  مرکزی تعلق دارد و به
بر راندگی شمال قزوين منطبق باشد که ارتفاعات شمال 

 يقدین  بده . ولی، ايدن مدرز   کند یمرا از دشت قزوين جدا 
کده تعیدین يدک خدط جددايش       طوری هبرآوردی است ب

 دو يدن اواقعی بین البرز و ايران مرکزی نشدنی اسدت و  
 .اند مرکزی( دو پیکره از يک حوضه يرانا-البرز)

 (Choe& et al 2016برگرفته از گسل )اجزای اصلی زون برشی  دهنده نشاندیاگرام . 2ت
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شدمال قدزوين، از    یهدا  کدوه ، شناسی يختراز ديدگاه 
باختری ساخته -خاوری های یراندگو  ها ینچسری  يک
اندد. شددت    سدمت جندوب راندده شدده     است که به شده

دگرريختی در حد کوه و دشت در بیشترين مقدار بدوده  
پهنده   بده  يجتددر  بده ارد کده  درا ای  کوهپايه های یبلندو 

هدای آبرفتدی    که بدا نهشدته   رسد یممسطح دشت قزوين 
های کويری چون پوسته نمکی،  جوان و گاهی با ريخت

اسدت. حدد    ای پوشدیده شدده   های ماسه کفیه رسی و تپه
جنوبی استان فیزيوگرافی کوهستانی دارد که در سداخت  

 يددژهو بددهپالهوزوئیددک، مزوزويیددک   یهددا سددنگآن 
 .های سنوزوئیک نقش اساسی دارند انیکولک

واحدهای تکتونواستراتیگرافی بخش شمالی )البدرز( و  
بخش جنوبی )ايران مرکدزی( اسدتان تفداوت آشدکاری     

هدای   سدنگی بدا نهشدته    هدای  یتدوال  جا همهندارند و در 
 شود یمپالتفرفی پرکامبرين پسین )سازند سلطانیه( آغاز 

ک و بدزر  تدا   با چند ايست رسوبی کوچد  یشوب کمکه 
 -هدای تريداس بداال    يابدد. رديد    ترياس میانی ادامه می

ژوراسیک میانی يک واحد تکتونواستراتیگرافی محددود  
تريداس بداال( و   )به دو رويداد کوهزايی سیمرين پیشین 

مدددتاً )ژوراسددیک میددانی( اسددت کدده ع سددیمرين میددانی
سازند شمشدک( بدوده و   متشکل از شیل و ماسه سنگ )

 یهدا  بدوم دار ايران هستند که در پیش زغال یها رسوب
اندد. در همده جدای اسدتان      سیمرين پیشین انباشته شدده 

کرتاسدده بدداال  -ژوراسددیک میددانی یهددا سددنگقددزوين 
مدارنی کربنداتی هسدتند کده      ایفدالت قداره  های  ردي 
های کوچکی در شمال و جندوب )آوج( اسدتان   رخنمون
هدای آذريدن    سدنوزوئیک بدا مجموعده    یها سنگدارند. 

کده گداهی    شدود  یمد آواری ائوسن )سازند کرج( آغداز  
ه گرانیتی وابسته به رويداد کوهزايی پیرنهن ب های ینفوذ
 یهدا  سدنگ است. بخدش بیشدتر    تزريق شده ها آندرون 

 با کوهزايی زمان همهای  سنوزوئیک استان قزوين ردي 

های بدین کدوهی    که عمدتاً در حوضه هستند سنوزوئیک
محدددودی در پددای  یهددا نمددونرخانددد و  انباشددته شددده
 .ارتفاعات دارند
در زون سدداختاری البددرز واقددع   موردمطالعددهمنطقدده 

 باز V شکل به يیها کوه سلسله صورت به است. البرز شده

گرچده   است. واقع شده کاسپین حوضه جنوبی حاشیه در
(Alavi, 1996ساختار ) سداختارهای  قالدب  در را البرز 

 مشاهدات براساس Antiformal stack نوع دوپلکس از

 شناسدان  ديگدر زمدین   امدا  اسدت،  گرفتده  نظدر  در خدود 

 ساختاری پهنه اين برای ، Allen et al. (2003)همچون

 گدل  چدون سداختارهای   مدلی به معتقد ايران، شمال در

 یهدا  بدرش  تداکنون  اسداس،  بدرهمین  و هسدتند  ساخت
 مددل  بده  نسدبت  تغییرات اندکی گوناگونی با ساختاری

 اسداس،  براين .است شده ارائه و بازسازی اشتوکلین اولیه

 راندگی یها گسل و ها ینچ از متشکل ها کوه سلسله اين

 جنوبی کاسپین حوضه یسو بهاست ) حرکتی دو سوی با

 جندوب(.  در ايدران مرکدزی   بلدوک  یسو به و شمال در

 شمالی بخش در موجود راندگی یها گسل اساس، براين

 موجود یها سلگ برعکس، و دارند شیب جنوب یسو به

 کده  هسدتند  شمال یسو بهشیب  دارای جنوبی بخش در

 راستالغز یها گسل .است مثبت گل ساختمان يک بیانگر

 ديدده  فراواندی  بده  البدرز  یهدا  کدوه  سلسله در راندگی و

 هدا  کدوه  سلسدله  مدوازات  به بیشتر ها گسل اين .شوند یم

 هدا  گسل اين فعالیت دوباره با نیز ها ینچ بیشتر و هستند

 امتددادلغز  و رانددگی  اصدلی  یهدا  گسل .اند گرفته کلش

 جندوب  -خداوری  شدمال  تدا  بداختری  -روند خداوری 

 -بداختری  یهدا  بخدش  در ترتیدب  بده  کده  دارند باختری
 ايدن  .اندد  گرفتده  قدرار  جبدال  سلسدله  خاوری و مرکزی

 ايدن  دارند. تندی شیب جبال با سلسله موازی یها گسل

 رانددگی،  یها لگس بیشتر که است آن بیانگر زياد شیب

 و نهدوژن  زمدان  در که هستند کهن عادی یها گسل همان
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 .(1397)صبوری  اند شده فعال کواترنری دوباره
 گسل شمال قزوین
(، گسدلی اسدت   1تصوير شدماره  ) ينقزوگسل شمال 
کیلومتر که  60غربی و درازای بیش از -با راستای شرقی

. گسدل  گدذرد  یمد به فاصله کمی از شمال شهر قدزوين  
باشدد   یمد ال قزوين نیز همانند راندگی شمال تهدران  شم
(. اخدتالف ارتفداع ناگهدانی    1364بربريان و همکاران، )

متدر بداالی    1250با میدانگین ارتفداع   ) ينقزومیان شهر 
چکاد به آن در فاصدله   ترين يکنزدسطح آزاد درياها( و 

چکداد قزلدر قلعده    ) ينقزوکیلومتری شمال خاوری  30
 هدای  يژگدی ومتر( يک از بدارزترين   2700سی با بلندی 

 یهدا  جندبش که نتیجه  باشد یمتوپوگرافی گستره قزوين 
قائم در درازای گسل شمال قزوين است. اين گسدل در  

-آتشفشدانی  یهدا  سدنگ بیشتر درازای خود مدرز میدان   
در شدمال( و رسدوبات آبرفتدی    کدرج ) سازند  آذرآواری
ر اسددت. در بیشددت در جنددوب( را تشددکیل دادهکددواترنر )

، گسل شمال قدزوين در کوهپايده   شناسی ینزم یها برش
افقدی   یشوبد  کمکه رسوبات آبرفتی  شود یمقزوين ديده 

با نزديک شدن به خط گسل و به سبب عملکدرد گسدل   
 صدورت  بده شمال قزوين، ناگهان تغییر شیب يافته و گاه 

 .(1371بربريان و همکاران اند ) درآمدهقائم 
زا، ولدی   ی است لدرزه راندگی جوان شمال قزوين گسل

 دقدت  بده آن  یدزی خ لرزه، سرگذشت ها دادهسبب کمی  به
 10 لدرزه  ینزمد کده   رود یمد است. احتمدال   روشن نشده
و  Ms=6.5بزرگدی ) مدیالدی قدزوين بدا     1119دسامبر 
I0=VIIسبب جندبش گسدل شدمال قدزوين اتفدا        (، به
 .(1371بربريان و همکاران باشد )افتاده 

 

 وتحلیل یهتجزبحث و 
به اينکه گسل شمال قزوين دارای طول بدیش   با توجه

ای اسدت،  لدرزه کیلومتر بوده و يدک گسدل زمدین    60از 
 ای دارد.شناسايی پهنه زون برشدی گسدل اهمیدت ويدژه    

در محدوده گسل شمال قدزوين روسدتاهای    که يیازآنجا
در روی پهنه زون  رود یمزيادی وجود دارند که احتمال 
قع شده باشند، اهمیت گسل برشی گسل شمال قزوين وا
جملده روسدتاهای   کندد. از  یمد شمال قزوين را دوچندان 

، رزجرد، باراجین، چناسک، حسام آباد، اصطلک آباد نجم
است و برای بررسی  .. که در نزديکی گسل واقع شده. و

در ايدن   .چندين مقطع بررسی گرديدد پهنه زون گسلی، 
گسدل   عرضدی در امتدداد   یهدا  درهوجود  یلدل به مقاطع

هدای  های مربوط بده شدواهد پهنده   شمال قزوين بررسی
در اين مقطع گسدل شدمال    میسر گرديد. یخوب بهبرشی 

 یبدر رو هدای آذريدن بده سدن کرتاسده را      قزوين سنگ
(. 3 شدماره  تصدوير اسدت ) کنلگومرای پلیوسدن راندده   

 یهددا سددنگخردشدددگی شددديد و دگرشددکلی در ايددن  
مشداهده   رنگ یرخاکستتراکی آندزيتی تیره تا -آندزيتی
 عنوان بهکه بتوان اين بخش را که  رسد یمنظر  گرديد. به

همچندددین  .هسدددته زون برشدددی در نظدددر گرفدددت   
شاهدی ديگدر   عنوان به خردشدههای شديداً  کاتاکالسیت

گرديددد از هسددته زون برشددی در ايددن مقطددع مشدداهده  
هدای واجدد شکسدتگی و    (. سنگ5و  4شماره  تصاوير)

شداهده گرديدد کده    ی نیدز م هدای ريزتدر  خوردگیگسل
گرفددت را زون آسددیب گسددل در نظددر  هددا آنتددوان  مددی
 (.6شماره تصاوير)

 
 
 
 
 
 
 

 
 

کنگلوم

 را

 

  

موقعیت زون برشی گسل شمال قزوین در نزدیكی . 3ت
خردشده ی آذرین ها سنگ. در این مقطع آباد نجمروستای 

سمت چپ( رانده کنگلومرا )سمت راست( بر روی )
 دید به سمت شرق()است.  شده

 آبرفت

آذرین خرد شده 
 تیره رنگ

آذرین خرد شده 
 نگ روشنر
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های سدبزرنگ سدازند کدرج کده دچدار       همچنین توف
 شکستگی کمی شده نیز مشاهده گرديد. اين بخدش کده  

ه کد  شدود  یمد ديده  نخورده دستسالم و نسبتاً  صورت به
ديواره حائدل کنداره زون برشدی گسدل شدمال       عنوان به

هدای  بده بررسدی   بدا توجده  گرفتده شدد.    در نظرقزوين 
مشاهدات میدانی در اين مقطدع   صورت بهگرفته  صورت

مشددخص  Aبددا عالمددت   1)در روی نقشدده شددماره  
اسدت( پهنده زون برشدی گسدل شدمال قدزوين در        شده

 ی گرديد.گیرمتر اندازه 320فراديواره گسل به میزان 
 بدده تعیددین پهندده زون برشددی گسددل شددمال  بددا توجدده

موقعیت مکدانی   ArcGis افزار نرمو با استفاده از  قزوين
روستاهای محدوده مطالعاتی با پهنده زون برشدی گسدل    

روسدتای اسدتان قدزوين     875مقايسه گرديد و از تعداد 
 روسددتا بددر روی پهندده گسددیختگی گسددل     15تعددداد 
با (. لذا 7 تصوير شمارهو  1اره )جدول شم اند شدهواقع 
زا بودن گسل شدمال قدزوين، در صدورت     به لرزه توجه

یدل قرارگیدری ايدن روسدتاها در روی     دل بهرخداد زلزله 
زون گسل؛ اين روستاها دچدار آسدیب بسدیار جددی و     
  45تخريددب منددازل خواهنددد شددد. همچنددین تعددداد    

 کیلددومتری گسددل شددمال  2روسددتا در فاصددله کمتددر از 

گسل شمال ی کاتاکالسیت در زون برشی خردشدگ. 4ت
 دید به سمت غرب(). آباد نجمقزوین در نزدیكی روستای 

 Aبا عالمت  1محل تصویرداری در روی نقشه شماره 

 است مشخص شده
 

خوردگی در زون برشی گسل  ی و گسلخردشدگ. 5ت
دید به سمت ). آباد نجمشمال قزوین در نزدیكی روستای 

عالمت  با 1محل تصویرداری در روی نقشه شماره  غرب(
A است مشخص شده 

 
 

ی در زون برشی گسل شمال قزوین در نزدیكی خردشدگ. 6ت
محل تصویرداری در روی  . )دید به سمت شرق(آباد نجمروستای 

 است مشخص شده Aبا عالمت  1نقشه شماره 
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  تصددويرو  2)جدددول شددماره  انددد شدددهواقددع  نقددزوي
( که مسدائل مربدوط بده حدوزه نزديدک گسدل       8شماره 
لغزش و ی، امکان رخداد زمینا لرزهشتاب باالی  ازجمله

ممکدن اسدت    هدا  آندار در  یبشد سنگ افتان در مناطق 

درصد روستاهای واقدع   1بیافتد. در نمودار شماره  اتفا 
 روستاهای واقع دربر روی گسل شمال قزوين و درصد 

کیلددومتری گسددل شددمال قددزوين نشددان داده   2حددريم 
 .است شده

 ردیف نام روستا ردیف نام روستا ردیف نام روستا
 1 باراجین 6 دستجردعلیا 11 آباد نجم

 2 حسام آباد 7 اهوارک 12 رزجرد
 3 سوخته خرمن 8 خوران 13 قطبی میان
 4 مزرعه الت 9 طزرکش 14 سیرنو
 5 مزرعه خرمن لو  10 خنانکی 15 انگه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردیف نام روستا ردیف نام روستا ردیف نام روستا
 1 اصطلک 16 شادکوه 31 آباد اروس
 2 چنار سوخته 17 کیاده 32 نادرآباد
 3 آباد مرتضی 18 غريب مزرعه 33 اکبرآباد

 4 پیرمردوند 19 مرغداری انگه 34 مزرعه زواره
 5 آبادخوريناسد 20 کالرود 35 آباداقبال حسن 

 6 چشمه غالمعلی 21 کجیران 36 آباد عبدل
 7 دره مالگه 22 امیرنان 37 آباد لیاسماع

 8 آباد سلطان 23 رشتقون 38 مزرعه مهندس شیبا
 9 بک کندی 24 مرکزفرستنده تلو 39 آباد عیشف

 10 دوده تاج 25 بندزويار 40 اوزون دره
 11 یراهدارخانه کوه 26 امام ضامن 41 معدن سنگ
 12 کوربالغ 27 چناسک 42 جودکی
 13 زرجه بستان 28 چاريس 43 شاه قدم
 14 شکرناب 29 ورس 44 دودهه
 15 خونه دوش 30 قزقلعه بزر  45 تراتن

 (7تصویر شماره روستاهای واقع بر روی حریم گسل شمال قزوین ). 1ج
 
 
 

 (8تصویر شماره کیلومتری از گسل شمال قزوین ) 2صله کمتر از روستاهای با فا. 2ج
 
 
 

 روستای واقع بر روی گسل شمال قزوین 15موقعیت . 7ت
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 برای روستاهای واقدع بدر روی گسدل شدمال قدزوين      

تگی سطحی یر ناشی از گسیخوم مر برای جلوگیری از 
، جابجدايی روسدتا بده    هدا  انسانحین زلزله و حفظ جان 

 نقطه ديگر و يا اصالح سدمت توسدعه آتدی روسدتا بده     
حريم گسیختگی گسل شمال قزوين ضدروری   خارج از

تدوان در تهیده و يدا بدازنگری      یمد باشد. بدين منظور  یم

شدده بدرای    یدین تعطرح هادی اين روستاها، زون برشی 
 الک توسعه آتدی روسدتاها قدرار   م گسل شمال قزوين را

تعیددین سددمت توسددعه آتددی ايددن روسددتاها      داده و در
 جديد بر روی پهنه زون برشی گسدل شدمال   وساز ساخت

قزوين را ممنوع اعالم کرد و در نقشه طرح هدادی روسدتا   
 گنجانده شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
کیلدومتری   2برای روستاهای واقع در فاصله کمتدر از  

های ناشدی   یبآسی جلوگیری از گسل شمال قزوين برا
 یل وقوع مخاطرات حدوزه نزديدک گسدل،   دل بهاز زلزله، 
به شتاب زلزله حوزه نزديک  با توجهمقاوم  وساز ساخت

 روستای واقع بر روی گسل شمال قزوین 15موقعیت . 8ت

 
 
 

 2شمال قزوین و واقع در حریم  درصد فراوانی روستاهای واقع بر روی گسل. 1ن
 ستان قزوینکیلومتری ا

 
 
 

58 



  

 
 

 
ره 

ما
ش

17
3

 
♦ 

ار 
به

14
00

 
♦

  
  

گدردد. همچندین دوری از منداطق بدا      یمد گسل پیشنهاد 
 افتان در روسدتاها در  لغزش و سنگاحتمال رخداد زمین

تهیده و   آتی رعايت گردد. بددين منظدور در   وساز ساخت
ی هادی اين روستاها از توسعه روستا در ها طرحبازنگری 

دار  یبشد محدوده گسیختگی سطحی گسل که در منداطق  
 است، بايد جلوگیری گردد. واقع شده ها دامنهو پای 

 نتیجه
گرفتده بدر روی گسدل     صورت های یبررسبه  با توجه

شامل خردشدگی شديد  مختل ع در مقاطشمال قزوين 
آنددزيت،  آذرين از نوع آنددزيتی و تراکدی   هایدر سنگ

تحلیدل  ه موردهای خردشده وجدود دارد کد  کاتاکالسیت
ی گسل خدورده و  ها زون آثاری از ینهمچنقرار گرفت. 

های ريز و فرعی ها و گسلشامل شکستگیشده  شکسته
هددای سددبزرنگی کدده مشدداهده گرديددد. همچنددین تددوف

ای زون در انتهد  نخدورده  دسدت سالم و نسدبتاً   صورت به
 عندوان  بده برشی گسل شمال قزوين مشاهده گرديد کده  
بده   بدا توجده  ديواره سالم کناره زون برشی تلقی گرديد. 

و مشاهدات صحرايی زون برشی گسل شمال  ها یبررس
 320قزوين در اين مقطع، پهنای زون برشدی بده میدزان    

گیددری گرديددد. بددر روی فراديددواره گسددل اندددازه  متددر
ده گسل شمال قدزوين روسدتاهای   در محدو که يیازآنجا

زيادی وجود دارند که در روی پهنده زون برشدی گسدل    
روسددتاها بددا حددريم  شددمال قددزوين واقددع شددده باشددند

 گسددیختگی گسددل شددمال قددزوين مقايسدده گرديددد و   
سددوخته، آبدداد، خددرمن بدداراجین، حسددام روسددتاهای 

وارک، خددوران، طددزرکش، کیخنددان،  دسددتجردعلیا، اهدد
میان، سپرنو، انگه، مزرعده الت و  آباد، رزجرد، قطبینجم
گسل شدمال  لو  بر روی حريم گسیختگی خرمنمزرعه
روستا در فاصله  45اند. همچنین تعداد واقع شدهقزوين 
. اندد  شدده کیلومتری گسل شمال قزوين واقدع   2کمتر از 

برای روستاهای واقع بر روی گسل شمال قزوين بدرای  

سطحی حین  یر ناشی از گسیختگیوم مر جلوگیری از 
 زلزله، جابجايی روستا به نقطه ديگر و يا اصالح سدمت 
توسعه آتی روستا به خارج از حدريم گسدیختگی گسدل    

تدوان در   یمباشد. بدين منظور  یمشمال قزوين ضروری 
تهیه و يا بازنگری طرح هادی اين روستاها، زون برشدی  

مالک توسعه آتی  شده برای گسل شمال قزوين را یینتع
و در تعیین سدمت توسدعه آتدی ايدن      قرار دادهروستاها 
جديد بدر روی پهنده زون برشدی     وساز ساختروستاها 

گسددل شددمال قددزوين را ممنددوع اعددالم گددردد. بددرای   
کیلدومتری گسدل    2روستاهای واقع در فاصله کمتدر از  
هدای ناشدی از    یبآسد شمال قزوين برای جلدوگیری از  

له حدوزه  به شتاب زلز با توجهمقاوم  وساز ساختزلزله، 
نزديک گسدل و همچندین دوری از منداطق بدا احتمدال      

افتددان در روسددتاها در   لغددزش و سددنگ رخددداد زمددین 
 آتی رعايت گردد. وساز ساخت

 نوشت پی   
1.fault rupture zone 
2. fault damage zone 
 

 منابع فهرست  
، انتشارات سدازمان  «شناسی ايران ینزم» ،(1383آقا نباتی، ع. ) -
 اسی و اکتشافات معدنی کشور.شن ینزم
آبادی، محسن. خطدر گسدیختگی سدطحی در     ینمعاحتشامی  -

محدوده شهر پرديس، استان تهران: لزوم رعايت حريم گسل در 
شناسدی کداربردی پیشدرفته دانشدگاه      ینزمتوسعه شهری. مجله 

 .1395چمران اهواز. شماره شهید 
روی  ازوسد  سداخت ايران بدی، دی ناز؛ زارع، مهدی، حدريم   -

ی شیب لغدز، مطالعده گسدل پیشدوا در جندوب تهدران.       ها گسل
 .1393. 94فصلنامه علوم زمین، شماره 

نقشده   "امامی، م.ه؛ عاليی مهابادی، ی؛ فنودی، م؛ سلطانی،م. -
تاکسدددتان، انتشدددارات سدددازمان   1:100.000شناسدددی  ینزمددد
 شناسی و اکتشافات معدنی کشور. ینزم
 1:100.000شناسددی  ینزمددشدده نق "امددامی، م.ه؛ رادجفددر،ج.  -

 شناسدددی و اکتشدددافات  ینزمدددقدددزوين، انتشدددارات سدددازمان 

59 



 
ره 

ما
ش

17
3

 
♦ 

ار 
به

14
00

 
♦

  
 

 معدنی کشور.
 .1 ،مهاجراشدجعی  ؛ب ،ارژندگ روش  ؛قريشی. م ؛م ،بربريان -
 پژوهش و بررسی نوزمین ساخت. لرزه زمین ساخت» ،(1371)

، «گسلش در گستره قزوين بزر  و پیرامدون  -لرزه ینزمو خطر 
 .61ی کشور، گزارش شماره شناس ینزمسازمان 

 .1 ،مهاجراشدجعی  ؛ب ،ارژندگ روش  ؛م ،قريشی ؛م ،بربريان -
پژوهش و بررسی نوزمین ساخت. لرزه زمین ساخت » ،(1364)

گسلش در گسدتره قدزوين تهدران بدزر  و    -لرزه ینزمو خطر 
 .56شناسی کشور، گزارش شماره  ینزم، سازمان «پیرامون

در حدريم گسدل    وساز ساختو لرزه  ینزمخطر  ،زارع، مهدی -
ای ايدران.   لدرزه    ینزمد ی هدا گسدل   شمال تبريز و حريم گسدلش   

ی و مهندسی زلزله، سال چهارم، شدماره   شناس زلزله نامه پژوهش
 . 1380دوم و سوم، 

زمین ساخت جنبا در بخش جندوبی   »(، 1397) .س.م، صبوری-
، دکتدری تخصصدی    نامده  يانپا، «البرز مرکزی)از کرج تا قزوين(

 .، تهرانانشگاه شهید بهشتید
شناسايی حريم گسیختگی گسل در »(، 1397) .س.م، صبوری -

 .، تهرانپژوهشکده سوانح طبیعی، ، طرح پژوهشی«روستاها
تعیین حدريم مهندسدی گسدل    ؛زارع، مهدی ؛مجرب، مسعود -

 .1388، 1شمال تهران. جهاد دانشگاهی، سال چهارم، شماره 
- Alavi, M., (1996). Tectonostratighraphic synthesis 
and style of the Alborz Mountain system in northern 
Iran, Journal of Geodynamics, 21, 1-33. 
- Allen, B. M., (2003). late Cenozoic deformation in 
the south Caspian region effects of a rigid basement 
block within a collision Zone. 
-Batatian. D., 2002, Minimum Standards for Surface 
Fault Rupture Hazard Studies. Salt Lake County 
Geologic Hazards Ordinance, Appendix A, 11p. 
- Berberian, M., and King, G. C. P., 1981. Toward a 
paleogeography and tectonic evolution of Iran. Can. J. 
Earth. Sci., 18, 210-265. 
- Berberian, M.,1981. Active faulting and Tectonics of 
Iran. American Geoghysical Union, Geodynamics 
series, volum 3. 
- Choi,J.H., Edwards, P., Ko, K., Kim, Y.S., 2016 
"Definition and classification of fault damage zones: A 
review and a new methodological approac،", Earth-
Science Reviews,152, 70-87. 
- Kim et al., 2004. "Fault damage zones", Journal of 
Structural Geology,26,503-517.  
- Nestle. C., Lem. G., 2010, Manual for preparation of 
geotechnical report, Department of Public Works, Los 
Angeles County, 70 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60

- https://doi.org/10.22034/40.173.49


